ประกาศ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
บัณฑิตสามารถตรวจสอบลาดับการเข้ารับได้ที่
www.dusit.ac.th (ข่าวประชาสัมพันธ์)
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 15.00 น. เป็นต้นไป
เมื่อบัณฑิตตรวจสอบลาดับการเข้ารับแล้ว กรุณา จดจา ลาดับที่
เพื่อความสะดวกในการเรียกแถว ตรวจสอบรายชื่อและเครื่องแต่งกาย
บัณฑิตสามารถคืนชุดครุยได้ตั้งแต่ วันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ลานหน้ากองคลัง ฯ อาคาร 2 ชั้น 1 โดยนาใบสาคัญเช่าชุดครุย มาพร้อมชุดครุย
หากเกินกาหนดสามารถคืนได้ที่ ร้านสมประสงค์ ท่าพระจันทร์

วันอนุมัติสาเร็จการศึกษา ของบัณฑิต
ที่สามารถรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปี 2559- 2560
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 2 มีนาคม 2560
วันที่ 15 มีนาคม 2560
วันที่ 17 มีนาคม 2560
วันที่ 29 มีนาคม 2560
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
วันที่ 15 สิงหาคม 2560

วันที่ 16 สิงหาคม 2560
วันที่ 22 สิงหาคม 2560
วันที่ 28 กันยายน 2560
วันที่ 29 กันยายน 2560
วันที่ 4 ตุลาคม 2560
วันที่ 11 ตุลาคม 2560
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
วันที่ 30 มกราคม 2561
วันที่ 31 มกราคม 2561
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 27 มีนาคม 2561

หมายเหตุ
วันอนุมัติสาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (2/2560)
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 28 มีนาคม 2561
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
รับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบปีถัดไป

กําหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559 – 2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร
ณ อาคารรักตะกนิษฐ (ซ้อมใหญ่สวมครุย)
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รอบที่ 1
เรียกแถวเวลา 07.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1
o ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ลําดับที่
1 – 574
o นิติศาสตรบัณฑิต
ลําดับที่
575 – 624
o พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ลําดับที่
625 – 707
o บริหารธุรกิจบัณฑิต
ลําดับที่
708 – 1100

รวม 574 คน
รวม 50 คน
รวม 83 คน
รวม 393 คน

รอบที่ 2
เรียนแถวเวลา 12.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1
o นิเทศศาสตรบัณฑิต
ลําดับที่
1101 – 1269
o บัญชีบัณฑิต
ลําดับที่
1270 – 1384
o วิทยาศาสตรบัณฑิต
ลําดับที่
1384 – 2232

รวม 169 คน
รวม 115 คน
รวม 848 คน

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รอบที่ 1
เรียกแถวเวลา 07.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1
o ศิลปศาสตรบัณฑิต
ลําดับที่
2241 – 3386
รอบที่ 2
เรียนแถวเวลา 12.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1
o ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
o รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
o ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
o บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
o ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
o นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

รวม 1,146 คน

กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559 – 2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ภาคแรก
เรียกแถวเวลา 13.30 น. ณ ใต้อาคารวิชาการ 3
o ศึกษาศาสตรบัณฑิต
o นิติศาสตรบัณฑิต
o พยาบาลศาสตรบัณฑิต
o บริหารธุรกิจบัณฑิต
o นิเทศศาสตรบัณฑิต
o บัญชีบัณฑิต
o วิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาคหลัง
o
o
o
o
o
o
o

เรียกแถวเวลา 15.00 น. ณ ใต้อาคารวิชาการ 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
เรื่อง การแต่งกายบัณฑิตวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
…………………………………………..
ด้ว ยมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต จะจั ด พิ ธี รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร เป็น ประจํ า ทุ ก ปี ณ ห้ อ งประชุ ม
พระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกายบัณฑิต ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอให้บัณฑิต ปฏิบัติดังนี้
๑. การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
๑. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชาย
 สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย
 สวมกางเกงขายาว และเสื้อสูทสีเดียวกัน (อนุญาตเฉพาะสีกรมท่าและสีน้ําเงินเข้มเท่านั้น)
 ผูกเนกไทตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 สวมถุงเท้าสีดําไม่มีลวดลาย
 สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําล้วนไม่มีลวดลาย หรือเครื่องตกแต่งที่เป็นโลหะ
 ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
๒. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิง
 สวมเสื้อเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย หรือเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวมีสาบหน้า คอกลัดกระดุมเครื่องหมาย
ของมหาวิทยาลัยที่คอเสื้อด้วย
 สวมกระโปรงเข้ารูปทรงสอบ สีกรมท่าเท่านั้น ยาวคลุมเข่าเล็กน้อย
 สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย (แบบเต็มตัว)
 สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา ไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว
 สวมครุยวิทยาฐานะ ตามสาขาวิชา
 ให้เกล้า ผมขึ้ น ให้ห มด (ห้า มปล่อ ยหางม้า ) เพื่ อ ความเป็น ระเบี ย บ ในการตรวจเครื่ อ งแต่ง กาย
และเกิดความแตกต่างของสีผม
 บัณฑิต และมหาบัณฑิตหญิงที่มีครรภ์ ไม่เกิน 5 เดือน นับถึงวันที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องสวม
ชุดคลุมท้อง ให้ตัดตัวเสื้อสีขาวคอเชิ้ตต่อกับกระโปรง สีกรมท่าเข้ม ติดซิฟหลัง

๒. การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นข้าราชการ
๑. ข้าราชการพลเรือน
 สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไม่สวมหมวก
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
๒.

๓.

หมายเหตุ

ข้าราชการทหาร ตํารวจ ชัน้ สัญญาบัตร
 สวมเครื่องแบบปกติขาวที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
 คาดกระบี่กับสามชาย (ถ้ามี)
 นําถุงมือสีขาวไปด้วย
ข้าราชการทหาร ตํารวจ ชัน้ ประทวน
 สวมเครื่องแบบปกติขาวที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
 คาดกระบี่กับสามชาย (ถ้ามี)
 นําถุงมือขาวไปด้วย
บัณฑิตชาวมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิกแต่งกายตามระเบียบของศาสนา
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์พชั รี สวนแก้ว)
รองธิการบดี ปฏิบตั กิ ารแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสติ

ข้อปฏิบัติของบัณฑิตก่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. เข้าฝึกซ้อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. แต่งกายให้ถูกต้องตามที่กาหนด มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าฝึกซ้อม และรับพระราชทานปริญญา
บัตร
3. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่ทาสีผม ต้องเปลี่ยนสีผมให้เป็นสีธรรมชาติ ก่อนวันเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
4. ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับสะท้อนแสงต่างๆ เช่น ต่าง
หูเพชร ทอง ห้ามติดกิ๊บสะท้อนแสง ผูกโบสีหรือลวดลายต่างๆ ฯลฯ ให้ใช้ยางรัดผมสีดาเท่านั้น
5. เครื่องประดับอื่นๆ เช่น แหวน นาฬิกา ห้ามสวมใส่
6. ห้ามสวมแว่นดา อนุญาตให้สวมแว่นสายตา และใส่คอนแทคเลนส์ สีธรรมชาติ เท่านั้น
7. ห้ามทาเล็บ และห้ามไว้เล็บยาว
8. ห้ามนาอาหารเครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค หรือเศษสตางค์ ปากกา ทิชชู พวง
กุญแจ ยาอม ยาหม่อง ฯลฯ เข้าในห้องประชุมอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยเด็ดขาด
9. ห้ามออกจากหอประชุมเมื่อเข้าที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีเหตุจาเป็น ให้แจ้งอาจารย์ผู้ควบคุมแถว
ทราบ เพื่อแจ้งฝ่ายฝึกซ้อมช่วยแก้ไขปัญหา
10. ห้ามนาเครื่องมือสือ่ สารทุกชนิด เข้าหอประชุมอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยเด็ดขาด

